
í.Hvör eru takmörk sóknarinnar (sóknanna) á alla vegu ?

2. Hvör eru þar fjöil, liálsar, heiðar eða fell*)? hvörnig eru þau áföst öðrum fjöllum

eður sín á milli? í hvörja átt liggja þau hvört um sig, og hvar enda þau? —
Ef þau koma ur öræfum — hvað heita þá öræfin á hak við þau, svo lángt

sem menn þekkja, og livörnig er þeim háttaS? hvörnig er hvaS af þessu lagaS

eSur útlítandi (Iiátt eSur lágt, hratt eSur óbratt, klettótt, hert eSur grasi vaxiS)?

3. Hvörir eru þar jöklar viS hygS eSur í Öræfum
,
og hvörnig liggja þeir? eru.þeir

liájöklar, falljöklar eður skriSjöklar? eru þeir gengir? aukast þeir svo menn

viti, og í livörja átt?

4. Hvörskonar klettar eru þar í fjöllum (blágrýti, móherg, stuSlagi'jót o. s. frv.)? og

sé þar meir enn einslconar grjót, livörnig liggja þá lögin?

5. Eru þar nokkurstaSar, svo menn viti, málmar eSur merkiligar steina tegundii* í

klettum eSur jarSlögum? og hvörjar, ef eru?

6. Eru þar nokkrar leifar í jörSu, svo menn viti, af fornaldar jurtum eSur dýrum

(t. a. m. surtarhrandur
,
steinkol, skeljar, o. s. frv.) og livar, ef eru? og hvörnig

er jarSlagiS kríngum þær?

7. Eru þar hrennusteinsnámur, og hvar, og hvörnig er þeim háttaS, og hvörnig eru

þær notaðar ? •
.

8. Hvörir eru þar dalir (aöaldalir og afdalir)? hvörnig liggja þeir? og livaS heldur

aS þeiin?

9. Hvör eru þar nes (höfSar, múlar, o. s. frv.)? og livörnig liggja þáu (í hvörri röS,

i livörja átt o. s. frv.)?

10. Hvörjar eru þar eyar, hygSar og óbygSar? hvörsu stórar eru þær hvör um sig,

og livörnig lagaSar? í hvörja átt og hvörnig liggja þær hvör frá annarri og

frá meginlandi?

11. Hvöreru þar eldhraun? livaSan eru þau komin? livar liggjaþau (takmörk þeirra a

alla vegu)? livörsu stór eru þau eptir ágizkun? eru nokkrar gjár í þeim merk-

iligai’, eða helhrar? og livörmg er þeim variS? hvaS vita menn um uppkomú og

aukníng hrauna? aS hve miklu leiti eru þau her eSa gróin? grær þar gi'as

eða skógur ?

12. Hvar eru þar aSrir hellirar? og livaS heita þeir? hve stórir eru þeir? og að livörju

lciti eru þeir merkiligir?

*) |>nr scm íjoll, vatnsföll, bacir
,
eöur annaö bafa eSur liafa baft flciri nciín cnn eitt, biöjum vér, ab £au séu

slcilraerbiliga til greind.
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13. Hvörir eru þar skogar, hvörsu stórir og livörsu g'óSir ? ferr þeim fram e&i aplur,

og hvað veldur því? Vex þar nokkurr annarr viður (til að m. reiniviður) og*

hvar, og hve mikill?

14. Hvörnig er þar landslag, yfirhöfuð að segja, (votlcndt eða þurlendt, slett, móótt,

melótt, eyðisandar o. s. frv.)?

15. Hvör liefir þar orðið breytíng á landslagi síðan landnamatíð
,

svo sögur fari af?

16. Hvörir eru þar firðir og víkur, og hvör eruþar sund? livörnig liggur það allt og

í hvörri röð? (lengd og hreidd cptir ágizkun).

17. Hvar eru þar hafnir og bcztar lendíngar? livörir eru kostír og ókostir þeirra?

18. Hvar cru þar rastir, boðar, grynníngar, rif eða sker? er þár útgTynni eður aðdjúpt ?

aukast þar grynníngar svo menn viti?

19. Hvör eru þar rennandi vötn, stór og smá? hvar liafa þau upptöksín? hvar renna

þau, og í hvörja átt? eru þau vatnsmikil, straung, lygn, og livörnig eru þau

yfirferðar? hvörir eru í þeim fossar, og livörnig lagaðir (breiðir, liáir, beinir)?

hvörnig er farvegi liáttað (gljúfur, bakkar, eyrar)? að livörju leiti liafa þau breytt

farvegi sínum svo menn viti? hvar eru á þeim helztu góð eða liættulig vöð eða

brýr
,
ldáfar eða ferjur, og hvörjar lögferjur? hvörsu djúpar eru þar stórár við

sæ, og liafa menn sögur af að skipum hafí verið lagt upp í þær, og livört?

20. Hvör eru þar stöðuvötn, og hve stór, og hvar liggja þau? Eru í þeim eyar, og

hvörjar eru þær, og livörsu er þeim háttað?

21. Hvörjar eru þar laugar, hverir, ölkeldur, og hvar, og livörnig er þeim liáttað?

22. Er þar veðra-samt? og af lwörri átt, og um hvörn tíma árs, mest eður minnst ?

23. Er þar rigníngasamt? eður þurkasamt? og af hvörri átt mest eður minnst? og

livörnig hagar því eptir árstímum?

24. Er þar snjóvasamt á vetrum? og af hvörri átt mest eður minnst?

25. Hvör átt er þar köldust, og livör heitust?

26. Hvört er þar nokkur regla í veðráttufari, svo menn hafi teldð eptir — til að mynda

:

að sama eður líkt veður gángi þar ár eptir ár um sama leiti?

27. Yerður þar vart við reiðarþrumur, og hvörsu opt, og um lxvörn tíma árs er það

gjarnast? í livaða veðri? Hefir þar orðið grand að lopteldi svo menn viti?

28. Sjást þar nokkrar serligar loptsjónir, eður með hvörju móti?

29. Kcmur þar liafís? og eptir hvörju liafa menn tekið um aðferð hans og eðli og

áfleiðíngar ?

30. Hvörir eru þar bæir (og hjáleigur) eptir bæaröð? í hvörja átt og livörsu lángt liggja

þeir livörr frá öðrum? hvar stendur hvörr þeirra (til a. m. undir livörju fjalli,

við hvörja á, fjörð eða vík, o. s. frv.)? hvörr er dýrleiki livörrar jarðar? livörnig

eru landskostir hvörrar jarðar (útigángur
,

heyskapur
,

o. s. frv.) ? hvörir eru

lielztir ókostir jarða? liggja þær undir áföllum, og livörjum (skriður, snjóflóð,

landbrot, sandfok, o. s. frv.)? að hve miklu leiti vita menn til þær hafi gengið

af sér? eður batnað?



31. Hvörlr bælr elga þar selstöSur, og* livar? hvörjar þeírra eru notaSar, og hvörsu

lengi? hvörjar eru níðurlagðar, og hvönær, og livörsvegna svo menn víti?

32. Hvar eru þar afréttarlönd (eru það almenníngar eður liggja þau undír einstakar

jarðir, og hvörjar þá)? hvörjar sveitir hafa þar upprekstur? hvörjar réttir eru

. þar, og hvar, og hvönær haldnar, og livaðan til sóktar?

33. Hvör er þar veiði til lands og sjávar (selveiði, allskonar fiskiveiði, fuglveiði, hrein-

dýraveiði, refadráp) og livör er veiðiaðferð við hvört iim sig? — Hvar eru veiði-

stöður? Hvör eru þar fiskimið, liákallamið, nótlagnir, netalagnir, lóðamið? hvör

eru þar fuglabjörg, og livörnig er þeim háttað? '

34. Um hvörn árstíma eru veiðar stundaðar, og með hvörjum hætti? fer þeim aptur

eða fram ?

35. Hvað vita menn þar ljósast um allar fiskigaungur ?

36. Hvönær koma og fara farfuglar þar vor og Iiaust?

37. Hvör eru þar önnur lilynnindi (eggvarp duntekja, fjaðratekja, lundatekja, rekar,

grasatekja, sölvatekja, meltak, mótak, hvannatekja, herjatekja, litunargrös o. s. frv.)

og hvörnig eru þau notuð? fara þau vaxandi eður mínkandi?

38. Eru þar eyðijarðir, og hvörjar, og hvar, og hvörnig og livönær liafa þær lagzt

í eyði ?

39. Ilvör eru þar nýhýli, og hvönær upptekin?

40. Hvar liggja alfaravegir um sóknina, og úr henni í aðrar sóknir á alla vegu; (fjall-

vega lengd eptir ágizkun)?— Vegabætur: ruðníngar, brýr, vörður, sæluhús o.s.frv.?

— Torfærur: livörnig þeim sé varið, og livört úr þeim verði bætt
;
(áfángastaðir á

fjallvegnm)? livörir hæir standa næstir fjallvegum heggja vegna?

41. Hvar er kii’kjustaður (annexía eður prestssetur) ?

42. Hvar hafa verið kirkjur eða hænliús, sem nú eru aftekin? og livönær hafa

þau lagzt niður? og hvörir hæir liafa átt þángað (kirkju) sókn?

43. Hvörjar (kirkju) jarðir liggja til kirkjunnar? og hvör ítök?

44. Hvör er lénsjörð prests (á þíngabrauðum) ?

45. Hvörsu opt skal messa á livörri kirkju?

46. Hvörjar eru þar kristfjárjarðir, fátækrajarðir eður aðrar jarðirtil almennra þarfa?

livörr liefir umsjón þeirra ? hve mikið er afgjakl þéirra, og til livörs er því

varið? hvörnig eru þær til komnar, svo menn viti?

47. Hvörir hæir eru þar reisugligastir og hezt liúsaðir? Nota menn þar rckavið eður

innlenda skógarapta til húsahyggínga ?

48. Hvör eru þar kauptún? livörsu fjölmenn eru þau? eru þar mörg kaupmannasetur ?

hvörir húa þar fleiri enn kaupmenn? hvör eru þar (eður annarstaðar í sókninni)

hróf lianda þiljuskipum ? hvar liggja þau, og livörnig er þeim varið ? live mörg

eru þar (í kaupstaðnum) steinhús
,
timburhús, toríliús ? hvör eru þar fiskitökuhús

eða önnur liús utan kanjistaðar, er liggja undir kaupstaðinn?

*) Eru par lilaðnlr varphölmar! og af hvurjum?
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49. Hvörir eru þar bjargTœðisvegir? hvörir af þeim eru arSsamastir, og hvörir mest

ræktir?

50. Eru þar haföar færikvíar ? eru kýr liafðar inni a sumrum, eða liestar traSa'ðir ? Eru

þar höjfó heitarhús á vetrum? tíSkast þar horgir eSur önnur fjárhus?

51.

Hvörnig er þar stuncluS ídmenn jarSarækt, túngarSalileSsla, túnasléttun, greftir til

vatnsafleiSínga
,
skriSugarSa hleSsla o. s. frv.?

52. Hvörnig er þar stuncluS kálgarSa rækt, kartöplur eSur jarSepli?

53. HvaS er þar haft til eldsneytis?

54. Er þar nautfé eSur sauSfé svo menn viti af útlendu kyni, og hvörsu arSsamt að

tiltölu við liiS innlenda?
• t

55. Hvörnig hagar þar allri vinnn, inni viS og úti viS? Hvör er þar innivinna á vetrum

og hvör útiyinna? í livörri viku sumars cr sláttur vanur aS hyrja og enda?

56. Hvörjar íþróttir eru þar tíSlcanligar (sund, skot, skíSaferS, skautaferS, glímur o. s.

frv.)? hvörjar mest tíðkaSar eSur af hvörsu mörgum o. s. frv.?

57. Eru þar leikin hljóðfæri, og livör og afhve mörgum? þckkja mennþar nótna saung?

58. HvaS hafa menn lielzt til skemtunar?

59. Hve margir eru þar skrifandi?

60. Aldur og kyn þeirra sem ekki eru skrifandi?

61. Hvörnig cr siðferSi þar variS? í hvörju er því lielzt ábótavánt? ferr því aptur

eða fram?

62. Ferr trúrækni þar aptur eða fram? eða þekkíng trúarhragðanna ?

63. Eru þar læknar settir af konúngi, eður aSrir, og þá hvörir, er leyíi liafa til lækninga?

64. Eru þaiv yfirheyrðar yfirsetu konur, eða aðrar er leyfi liafa til þeirrar iSnar?

65. Hvörir sjukdóinar eru þar almennastir? eru þar nokkrir sérligir sjúkdómar (t. a. m.

ginklofi, lioldsveiki) og hvörir?

66. Hefir almúgi þar nokkur innlend meðöl viS sjúkdómum, og livör; (t. a. m. læknínga

jurtir, jarShöS,. sjáfarböð, laugar o. s. frv.)

?

67. Er kvikfénaður þar undirorpinn nokkrum sérligum sjúkdómum? hafa menn nokkur

ráð vib þeim, og livör?

68. Eru þar nokkrar fornleyfar, t. a. m. ríinar í liellirum eður á hjörgum ebur helium,

einstakir steinar, eður forn leturskurður eður myndir á tré eður málmsmíSi?

elligar önnur mcrkilig fornrit á hókfelli eður vefnaði? elligar fornar húsatóptir,

naust eða liróf, dómhríngar, garSlög, steinar (hlótsteinar, hörgar, grettistök) eSur

haugar?

69. Eru nokkrar fornsögur manna á milli, og livörjar ? eður fáheyrS fornkvæSi, og hvör ?

70. Hvörjar fornleifar hafa fundist þéu' (eða veriS geymdar) svo menn viti, sem nú

eru þar ekki framar, og livað er orðið afþeim?


